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กฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนระโนด จังหวัดสงขลา
พ.ศ. ๒๕๖๒
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘
และมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ ง แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารผั ง เมื อ ง พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
โดยพระราชบัญญั ติการผั งเมือ ง (ฉบั บที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ รั ฐ มนตรีว่ าการกระทรวงมหาดไทย
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ ใ ช้ บั ง คั บ ผั ง เมื อ งรวม ในท้ อ งที่ ต าบลท่ า บอน ต าบลบ้ า นใหม่ ต าบลระโนด
ต าบลปากแตระ ต าบลระวะ และต าบลพั ง ยาง อ าเภอระโนด จั ง หวั ด สงขลา ภายในแนวเขต
ตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๒ การวางและจัดทาผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒ นา และการดารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์
ในทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะและสภาพแวดล้อม
ในบริ เ วณแนวเขตตามข้ อ ๑ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การพั ฒ นาระบบเศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศ
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ข้อ ๓ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้ มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช้ประโยชน์
ที่ดิน โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับและสอดคล้องกับ
การขยายตัวของชุมชนในอนาคต รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ โดยมีสาระสาคัญ ดังต่อไปนี้
(๑) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนให้เป็นพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยและเกษตรกรรมของจังหวัดสงขลา
(๒) ส่งเสริมและพัฒนาการบริการขั้นพื้นฐานในด้านการคมนาคม การขนส่ง การให้บริการ
ทางสังคม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอและได้มาตรฐาน
(๓) สร้างฐานทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมเพื่อให้เป็นแหล่งจ้างงาน โดยพัฒนาให้เป็น
เมืองพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น
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(๔) จัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ชุมชน และพื้นที่เกษตรกรรมให้มีการพัฒนา
อย่างสมดุลและยั่งยืน โดยส่งเสริมการพัฒนาที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และสอดคล้องกับบทบาทหน้าที่
ของชุมชน
(๕) สงวนและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงสภาพที่สมบูรณ์
(๖) พัฒนาและส่งเสริมให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญ
(๗) กาหนดพื้นที่และสนับสนุนให้มีการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ที่เหมาะสม
(๘) เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้แก่ชุมชน
ข้อ ๔ การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ภายในเขตผั ง เมื อ งรวม ให้ เ ป็ น ไปตามแผนผั ง ก าหนด
การใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จาแนกประเภท แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง และรายการ
ประกอบแผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๕ การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ตามแผนผั ง ก าหนดการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ตามที่ ไ ด้ จ าแนก
ประเภทท้ายกฎกระทรวงนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑.๑ ถึงหมายเลข ๑.๒๖ ที่กาหนดไว้เป็นสีเหลือง ให้เป็น
ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย
(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๒.๑ ถึงหมายเลข ๒.๘ ที่กาหนดไว้เป็นสีส้ม ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง
(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๓.๑ ถึงหมายเลข ๓.๔ ที่กาหนดไว้เป็นสีแดง ให้เป็นที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๔.๑ ถึงหมายเลข ๔.๔๕ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียว ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๕.๑ ถึงหมายเลข ๕.๔ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน ให้เป็น
ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(๖) ที่ดิน ในบริเวณหมายเลข ๖.๑ ถึงหมายเลข ๖.๓๑ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา
(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๗.๑ และหมายเลข ๗.๒ ที่กาหนดไว้เป็นสีฟ้า ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่โล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(๘) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๘.๑ ถึงหมายเลข ๘.๓๓ ที่กาหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน ให้เป็น
ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา
(๙) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๙.๑ ถึงหมายเลข ๙.๒๑ ที่กาหนดไว้เป็นสีน้าเงิน ให้เป็น
ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
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ข้อ ๖ ที่ ดิ น ประเภทที่ อ ยู่ อ าศั ย หนาแน่ น น้ อ ย ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ การอยู่ อ าศั ย
สถาบัน ราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุ ก จ าพวกตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงงาน เว้ น แต่ โ รงงานตามประเภท ชนิ ด
และจาพวกที่กาหนดให้ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบาบัดน้าเสียรวมของชุมชน
(๒) คลังน้ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ามันเชื้อเพลิง เพื่อการจาหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
(๔) เลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้า
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๗) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่
(๘) สถานที่ เ ก็ บ สิ น ค้ า ซึ่ ง เป็ น ที่ เ ก็ บ พั ก หรื อ ขนถ่ า ยสิ น ค้ า หรื อ สิ่ ง ของเพื่ อ ประโยชน์
ทางการค้าหรืออุตสาหกรรม แต่ไม่รวมถึงการเก็บสินค้าหรือสิ่งของเพื่อรอการจาหน่าย ณ สถานที่นั้น
(๙) โรงฆ่าสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจาหน่ายเนื้อสัตว์
(๑๐) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๑๑) กาจัดมูลฝอย
(๑๒) ซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า
(๑๓) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ริ ม ทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๔๐๘ และทางหลวงแผ่ น ดิ น
หมายเลข ๔๐๘๓ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้า ลาคลอง หรือแหล่งน้าสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน
ริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้า ลาคลอง หรือแหล่งน้าสาธารณะไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร เว้นแต่
เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้าหรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๗ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
สถาบัน ราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
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(๑) โรงงานทุ ก จ าพวกตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงงาน เว้ น แต่ โ รงงานตามประเภท ชนิ ด
และจาพวกที่กาหนดให้ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบาบัดน้าเสียรวมของชุมชน
(๒) คลังน้ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ามันเชื้อเพลิง เพื่อการจาหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
(๔) เลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้า
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๗) สถานที่ เ ก็ บ สิ น ค้ า ซึ่ ง เป็ น ที่ เ ก็ บ พั ก หรื อ ขนถ่ า ยสิ น ค้ า หรื อ สิ่ ง ของเพื่ อ ประโยชน์
ทางการค้าหรืออุตสาหกรรม แต่ไม่รวมถึงการเก็บสินค้าหรือสิ่งของเพื่อรอการจาหน่าย ณ สถานที่นั้น
(๘) โรงฆ่าสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจาหน่ายเนื้อสัตว์
(๙) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๑๐) กาจัดมูลฝอย
(๑๑) ซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า
(๑๒) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ริ ม ทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๔๐๘ และทางหลวงแผ่ น ดิ น
หมายเลข ๔๐๘๓ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้า ลาคลอง หรือแหล่งน้าสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน
ริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้า ลาคลอง หรือแหล่งน้าสาธารณะไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร เว้นแต่
เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้าหรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๘ ที่ ดิ น ประเภทพาณิ ช ยกรรมและที่ อ ยู่ อ าศั ย หนาแน่ น มาก ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
เพื่อพาณิชยกรรม การอยู่อาศัย สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่
สาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุ ก จ าพวกตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงงาน เว้ น แต่ โ รงงานตามประเภท ชนิ ด
และจาพวกที่กาหนดให้ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบาบัดน้าเสียรวมของชุมชน
(๒) คลังน้ ามัน สถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม สถานีบริการน้ามันประเภท ก
สถานีบริการน้ามันประเภท ข สถานีบริการน้ามันประเภท ค ลักษณะที่สอง สถานีบริการน้ามัน
ประเภท จ ลักษณะที่สอง และสถานีบริการน้ามันประเภท ฉ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามัน
เชื้อเพลิง เพื่อการจาหน่าย
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(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
และสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
(๔) เลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้า
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๗) สถานที่ เ ก็ บ สิ น ค้ า ซึ่ ง เป็ น ที่ เ ก็ บ พั ก หรื อ ขนถ่ า ยสิ น ค้ า หรื อ สิ่ ง ของเพื่ อ ประโยชน์
ทางการค้าหรืออุตสาหกรรม แต่ไม่รวมถึงการเก็บสินค้าหรือสิ่งของเพื่อรอการจาหน่าย ณ สถานที่นั้น
(๘) โรงฆ่าสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจาหน่ายเนื้อสัตว์
(๙) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๑๐) กาจัดมูลฝอย
(๑๑) ซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า
(๑๒) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ริ ม ทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๔๐๘ และทางหลวงแผ่ น ดิ น
หมายเลข ๔๐๘๓ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้า ลาคลอง หรือแหล่งน้าสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน
ริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้า ลาคลอง หรือแหล่งน้าสาธารณะไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร เว้นแต่
เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้าหรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๙ ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม
หรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่
สาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุ ก จ าพวกตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงงาน เว้ น แต่ โ รงงานตามประเภท ชนิ ด
และจาพวกที่กาหนดให้ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบาบัดน้าเสียรวมของชุมชน
(๒) คลังน้ ามัน สถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม สถานีบริการน้ามันประเภท ก
สถานีบริการน้ามันประเภท ข สถานีบริการน้ามันประเภท ค ลักษณะที่สอง สถานีบริการน้ามัน
ประเภท จ ลักษณะที่สอง และสถานีบริการน้ามันประเภท ฉ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามัน
เชื้อเพลิง เพื่อการจาหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
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(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่
(๙) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว
(๑๐) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยู่อาศัยรวม
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ในบริเวณหมายเลข ๔.๑ หมายเลข ๔.๒ หมายเลข ๔.๓
หมายเลข ๔.๕ หมายเลข ๔.๑๓ หมายเลข ๔.๑๔ และหมายเลข ๔.๑๙ ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์
เพื่อเกษตรกรรมที่ใช้น้าจืด
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ในบริเวณหมายเลข ๔.๔ หมายเลข ๔.๖ ถึงหมายเลข ๔.๑๒
หมายเลข ๔.๑๕ ถึงหมายเลข ๔.๑๘ และหมายเลข ๔.๒๐ ถึงหมายเลข ๔.๔๕ ให้ใช้ประโยชน์
เพื่อเกษตรกรรมและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าเค็ม
การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ริ ม ทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๔๐๘ และทางหลวงแผ่ น ดิ น
หมายเลข ๔๐๘๓ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้า ลาคลอง หรือแหล่งน้าสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน
ริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้า ลาคลอง หรือแหล่งน้าสาธารณะไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร เว้นแต่
เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้าหรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๑๐ ที่ดิน ประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเฉพาะที่ดิน
ซึ่งเป็นของรัฐ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมหรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ใช้ประโยชน์
ที่ ดิ น เพื่ อ นั น ทนาการหรื อ เกี่ ย วข้ อ งกั บ นั น ทนาการ การรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม การอยู่ อ าศั ย
เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์
เท่านั้น และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) เลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้า
(๒) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๓) การอยู่อาศัยประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
(๔) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว
(๕) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยู่อาศัยรวม
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้า ลาคลอง หรือแหล่งน้าสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน
ริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้า ลาคลอง หรือแหล่งน้าสาธารณะไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร เว้นแต่
เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้าหรือการสาธารณูปโภค
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ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศึกษาหรือเกี่ยวข้องกับ
การศึกษา สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ข้อ ๑๒ ที่ ดิ น ประเภทที่ โ ล่ ง เพื่ อ การรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
เพื่ อ การรักษาคุณ ภาพสิ่งแวดล้ อม การท่อ งเที่ ยวหรือ เกี่ย วข้องกั บการท่ องเที่ย ว สถาบันราชการ
หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศาสนาหรือเกี่ยวข้องกับ
การศาสนา การศึกษา สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ข้อ ๑๔ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้ใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อกิจการของรัฐ กิจการเกี่ยวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์
เท่านั้น
ข้อ ๑๕ การใช้ประโยชน์ที่ดนิ ในบริเวณแนวถนนสาย ก ๑ ถนนสาย ก ๒ ถนนสาย ก ๓
ถนนสาย ก ๔ ถนนสาย ก ๕ ถนนสาย ก ๖ ถนนสาย ก ๗ ถนนสาย ก ๘ ถนนสาย ข ๑
ถนนสาย ข ๒ ถนนสาย ข ๓ และถนนสาย ข ๔ ตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง
ท้ายกฎกระทรวงนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น นอกจากกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) การสร้างถนนหรือเกี่ยวข้องกับถนน และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
(๒) การสร้างรั้วหรือกาแพง
(๓) เกษตรกรรมหรื อ เกี่ ย วข้ อ งกั บ เกษตรกรรมที่ มี ค วามสู ง ของอาคารไม่ เ กิ น ๙ เมตร
หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่
ข้อ ๑๖ ให้ ผู้ มี ห น้ า ที่ แ ละอ านาจในการควบคุ ม การก่ อ สร้ า งอาคารหรื อ ประกอบกิ จ การ
ในเขตผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้
ให้ไว้ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖2
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

บัญชีท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนระโนด จังหวัดสงขลา
พ.ศ. ๒๕๖๒
ที่ดินประเภท
ลาดับที่

๒

๓

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การต้ม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช
(๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช
(๕) การเก็บรักษาหรือลาเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล
โกดัง หรือคลังสินค้า
(๗) การเผาถ่านจากกะลามะพร้าว หรือการบดถ่าน หรือแบ่งบรรจุผงถ่าน
ที่เผาได้จากกะลามะพร้าว
(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กล้วยไม้ หรือถั่วงอก
(๙) การร่อน ล้าง ดัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม
(๑๑) การฟักไข่โดยใช้ตอู้ บ
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับหิน กรวด ทราย หรือดิน สาหรับใช้ใน
การก่อสร้าง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๓) การร่อนหรือคัดกรวดหรือทราย
(๕) การลาเลียงหิน กรวด ทราย หรือดิน ดัวยระบบสายพานลาเลียง

พาณิชยกรรมและ

ที่อยู่อาศัย

ที่อยู่อาศัย

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

หนาแน่นน้อย
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้

ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้

๒
ที่ดินประเภท
ลาดับที่

๔

๖

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์ซึ่งมิใช่สัตว์น้า อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การฆ่าสัตว์
(๒) การถนอมเนื้อสัตว์โดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง
หรือทาให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง
(๖) การล้าง ชาแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว์ หรือส่วนหนึ่งส่วนใด
ของสัตว์
(๗) การทาผลิตภัณฑ์จากไข่เพื่อใช้ประกอบเป็นอาหาร เช่น ไข่เค็ม
ไข่เยี่ยวม้า ไข่ผง ไข่เหลวเยือกแข็ง หรือไข่เหลวแช่เย็น
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์น้า อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การทาอาหารจากสัตว์น้าและบรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้
(๒) การถนอมสัตว์น้าโดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง
หรือทาให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง
(๓) การทาผลิตภัณฑ์อาหารสาเร็จรูปจากสัตว์น้า หนัง หรือไขมันสัตว์น้า
(๕) การล้าง ชาแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว์น้า

พาณิชยกรรมและ

ที่อยู่อาศัย

ที่อยู่อาศัย

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

หนาแน่นน้อย
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

ได้

ได้

ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

ได้

ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้

ได้

ได้
ได้

ได้

ได้
ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้

๓
ที่ดินประเภท
ลาดับที่

๘

๙

๑๐

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม้ อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทาอาหารหรือเครือ่ งดืม่ จากผัก พืช หรือผลไม้ และบรรจุในภาชนะ
ที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้
(๒) การถนอมผัก พืช หรือผลไม้โดยวิธีกวน ตากแห้ง ดอง หรือทาให้เยือกแข็ง
โดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การสี ฝัด หรือขัดข้าว
(๓) การป่นหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช
(๔) การผลิตอาหารสาเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช
(๖) การปอกหัวพืชหรือทาหัวพืชให้เป็นเส้น แว่น หรือแท่ง
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแป้ง อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทาขนมปังหรือขนมเค้ก
(๒) การทาขนมปังกรอบหรือขนมอบแห้ง
(๓) การทาผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งเป็นเส้น เม็ด หรือชิ้น

พาณิชยกรรมและ

ที่อยู่อาศัย

ที่อยู่อาศัย

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

หนาแน่นน้อย
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้
ได้
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้
ได้

ได้

ได้
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้

ได้

ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้

ได้

ชนบทและเกษตรกรรม

๔
ที่ดินประเภท
ลาดับที่

๑๑

๑๒

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้าตาลซึ่งทาจากอ้อย บีช หญ้าหวาน
หรือพืชอื่นที่ให้ความหวาน อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การทาน้าเชื่อม
(๗) การทาน้าตาลจากน้าหวานของต้นมะพร้าว ต้นตาลโตนด หรือพืชอื่น ๆ
ซึ่งมิใช่อ้อย
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก้ ช็อกโกเลต หรือขนมหวาน
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทาใบชาแห้งหรือใบชาผง
(๒) การคั่ว บด หรือป่นกาแฟหรือการทากาแฟผง
(๓) การทาโกโก้ผงหรือขนมจากโกโก้
(๔) การทาช็อกโกเลต ช็อกโกเลตผง หรือขนมจากช็อกโกเลต
(๕) การทาเก็กฮวยผง ขิงผง หรือเครือ่ งดืม่ ชนิดผงจากพืชอื่น ๆ
(๖) การทามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไม้อัดเม็ด
(๗) การเชื่อมหรือแช่อิ่มผลไม้หรือเปลือกผลไม้ หรือการเคลือบผลไม้
หรือเปลือกผลไม้ด้วยน้าตาล
(๘) การอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) หรือการเคลือบถั่ว
หรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) ด้วยน้าตาล กาแฟ โกโก้ หรือช็อกโกเลต

พาณิชยกรรมและ

ที่อยู่อาศัย

ที่อยู่อาศัย

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

หนาแน่นน้อย
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

ได้

ได้

ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

ชนบทและเกษตรกรรม

ได้
ได้
ได้
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

๕
ที่ดินประเภท
ลาดับที่

๑๓

๑๔
๒๐

๒๒

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

(๑๐) การทาลูกกวาดหรือทอฟฟี่
(๑๑) การทาไอศกรีม
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครือ่ งปรุงหรือเครือ่ งประกอบอาหาร อย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๖) การทาน้ามันสลัด
(๗) การบดหรือป่นเครือ่ งเทศ
(๘) การทาพริกป่น พริกไทยป่น หรือเครือ่ งแกง
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทาน้าแข็ง หรือตัด ซอย บด
หรือย่อยน้าแข็ง
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้าดืม่ เครือ่ งดืม่ ที่ไม่มีแอลกอฮอล์
น้าอัดลม หรือน้าแร่ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทาน้าดืม่
(๒) การทาเครือ่ งดืม่ ที่ไม่มีแอลกอฮอล์
(๓) การทาน้าอัดลม
(๔) การทาน้าแร่
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสิง่ ทอ ด้าย หรือเส้นใยซึ่งมิใช่ใยหิน
(Asbestos) อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๒) การทอหรือการเตรียมเส้นด้ายยืนสาหรับการทอ

พาณิชยกรรมและ

ที่อยู่อาศัย

ที่อยู่อาศัย

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓
ได้
ได้

หนาแน่นน้อย
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓
ได้
ได้
ได้

โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓
ได้
ได้
ได้
ได้

ได้

ได้

ได้
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้

ได้

ชนบทและเกษตรกรรม

ได้

ได้

ได้

ได้
ได้

ได้

ได้

ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้
ได้

ได้

ได้

๖
ที่ดินประเภท
ลาดับที่

๒๓

๒๔
๒๕
๒๖

๒๘

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากสิง่ ทอซึ่งมิใช่เครือ่ งนุ่งห่ม
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทาผลิตภัณฑ์จากสิง่ ทอเป็นเครือ่ งใช้ในบ้าน
(๒) การทาถุงหรือกระสอบซึ่งมิใช่ถุงหรือกระสอบพลาสติก
(๓) การทาผลิตภัณฑ์จากผ้าใบ
(๔) การตบแต่งหรือเย็บปักถักร้อยสิง่ ทอ
โรงงานถักผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครือ่ งนุ่งห่มด้วยด้ายหรือเส้นใย หรือฟอกย้อมสี
หรือแต่งสาเร็จผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครือ่ งนุ่งห่มที่ถักด้วยด้ายหรือเส้นใย
โรงงานผลิตเสือ่ หรือพรมด้วยวิธีทอ สาน ถัก หรือผูกให้เป็นปุย
ซึ่งมิใช่เสือ่ หรือพรมที่ทาด้ายยางหรือพลาสติกหรือพรมน้ามัน
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาข่าย แห หรืออวน
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๒) การผลิต ประกอบ หรือซ่อมแซมตาข่าย แห หรืออวน และรวมถึง
ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครือ่ งแต่งกายซึ่งมิใช่รองเท้า
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การตัดหรือเย็บเครือ่ งนุ่งห่ม เข็มขัด ผ้าเช็ดหน้า ผ้าพันคอ เนกไท
หูกระต่าย ปลอกแขน ถุงมือ ถุงเท้าจากผ้า หนังสัตว์ ขนสัตว์ หรือวัสดุอื่น
(๒) การทาหมวก

พาณิชยกรรมและ

ที่อยู่อาศัย

ที่อยู่อาศัย

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

หนาแน่นน้อย
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

ได้
ได้
ได้
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้
ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ชนบทและเกษตรกรรม

๗
ที่ดินประเภท
ลาดับที่

๓๓
๓๔

๓๕
๓๖

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานผลิตรองเท้าหรือชิ้นส่วนของรองเท้าซึ่งมิได้ทาจากไม้ ยางอบแข็ง
ยางอัดเข้ารูป หรือพลาสติกอัดเข้ารูป
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม้ อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การเลือ่ ย ไส ซอย เซาะร่อง หรือการแปรรูปไม้ด้วยวิธีอื่นที่คล้ายคลึงกัน
(๒) การทาวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง บานหน้าต่าง บานประตู
หรือส่วนประกอบที่ทาด้วยไม้ของอาคาร
โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครือ่ งใช้จากไม้ไผ่ หวาย ฟาง อ้อ กก
หรือผักตบชวา
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากไม้หรือไม้ก๊อก
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทาภาชนะบรรจุ เครือ่ งมือ หรือเครือ่ งใช้จากไม้และรวมถึงชิ้นส่วน
ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
(๒) การทารองเท้า ชิ้นส่วนของรองเท้า หรือหุ่นรองเท้าจากไม้
(๓) การแกะสลักไม้
(๔) การทากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม้
(๕) การทาผลิตภัณฑ์จากไม้ก๊อก

พาณิชยกรรมและ

ที่อยู่อาศัย

ที่อยู่อาศัย

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

หนาแน่นน้อย
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓
ได้

ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้
ได้
ได้
ได้

๘
ที่ดินประเภท
ลาดับที่

๓๗

๓๙
๔๑

๔๗

๕๒

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานทาเครือ่ งเรือนหรือเครือ่ งตบแต่งภายในอาคารจากไม้ แก้ว ยาง
หรืออโลหะอื่นซึ่งมิใช่เครือ่ งเรือนหรือเครือ่ งตบแต่งภายในอาคาร
จากพลาสติกอัดเข้ารูป และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
โรงงานผลิตภาชนะบรรจุจากกระดาษทุกชนิดหรือแผ่นกระดาษไฟเบอร์
(Fibreboard)
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ
(๑) การพิมพ์ การทาแฟ้มเก็บเอกสาร การเย็บเล่ม ทาปก
หรือตบแต่งสิง่ พิมพ์
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสบู่ เครือ่ งสาอาง หรือสิง่ ปรุงแต่งร่างกาย
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทาสบู่ วัสดุสังเคราะห์สาหรับซักฟอก แชมพู ผลิตภัณฑ์
สาหรับโกนหนวด หรือผลิตภัณฑ์สาหรับชาระล้างหรือขัดถู
(๔) การทายาสีฟัน
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การทายางแผ่นในขั้นต้นจากน้ายางธรรมชาติซึ่งมิใช่การทาในสวนยางหรือป่า
(๒) การหั่น ผสม รีดให้เป็นแผ่น หรือตัวแผ่นยางธรรมชาติซึ่งมิใช่การทา
ในสวนยางหรือป่า

พาณิชยกรรมและ

ที่อยู่อาศัย

ที่อยู่อาศัย

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

หนาแน่นน้อย
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

ได้

ได้

ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้
ได้

ได้

ได้
ได้

ได้

๙
ที่ดินประเภท
ลาดับที่

๕๕
๕๘

๖๑

๖๒

๖๓

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานผลิตภัณฑ์เครือ่ งกระเบื้องเคลือบ เครือ่ งปั้นดินเผา หรือเครือ่ งดินเผา
และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพื่อการดังกล่าว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อโลหะ อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทาผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสม ผลิตภัณฑ์ยิปซัม
หรือผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์
(๓) การทาผลิตภัณฑ์จากหิน
โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครือ่ งมือหรือเครือ่ งใช้
ที่ทาด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์
ของเครือ่ งมือหรือเครือ่ งใช้ดังกล่าว
โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครือ่ งเรือนหรือเครือ่ งตบแต่ง
ภายในอาคารที่ทาจากโลหะหรือโลหะเป็นส่วนใหญ่ และรวมถึงส่วนประกอบ
หรืออุปกรณ์ของเครือ่ งเรือนหรือเครือ่ งตบแต่งดังกล่าว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะสาหรับใช้
ในการก่อสร้างหรือติดตัง้ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทาส่วนประกอบสาหรับใช้ในการก่อสร้างสะพาน ประตูน้า ถังน้า
หรือปล่องไฟ
(๒) การทาส่วนประกอบสาหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร

พาณิชยกรรมและ

ที่อยู่อาศัย

ที่อยู่อาศัย

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

หนาแน่นน้อย
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓
ได้

ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓
ได้
ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

๑๐
ที่ดินประเภท
ลาดับที่

๖๔

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

(๓) การทาส่วนประกอบสาหรับใช้ในการต่อเรือ
(๔) การทาส่วนประกอบสาหรับใช้ในการสร้างหรือซ่อมหม้อน้า
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะ อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทาภาชนะบรรจุ
(๔) การทาตูห้ รือห้องนิรภัย
(๕) การทาผลิตภัณฑ์จากลวดหรือสายเคเบิลโดยใช้ลวดที่ได้มาจาก
แหล่งผลิตอื่นซึ่งมิใช่ลวดหรือสายเคเบิลที่หุ้มด้วยฉนวน
(๖) การทาขดสปริงเหล็ก สลัก แป้นเกลียว วงแหวน หมุดย้า หรือหลอดชนิดพับได้
ที่ไม่ทาในโรงรีดหรือดึงขั้นต้น (Primary Rolling or Drawing Mills)
(๗) การทาเตาไฟหรือเครือ่ งอุ่นห้องอย่างอื่นซึ่งไม่ใช้ไฟฟ้า
(๘) การทาเครือ่ งสุขภัณฑ์เหล็กหรือโลหะเคลือบเครือ่ งทองเหลือง
สาหรับใช้ในการต่อท่อหรือเครือ่ งประกอบวาล์วหรือท่อ
(๙) การทาเครือ่ งใช้เล็ก ๆ จากโลหะ
(๑๐) การทาผลิตภัณฑ์โลหะสาเร็จรูปด้วยวิธีเคลือบหรือลงรัก
(Enamelling Japanning or Lacquering) ชุบ หรือขัด
(๑๑) การอัดเศษโลหะ

พาณิชยกรรมและ

ที่อยู่อาศัย

ที่อยู่อาศัย

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

หนาแน่นน้อย
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓
ได้
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้

ได้

ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้
ได้

ได้

๑๑
ที่ดินประเภท
ลาดับที่

๖๕

๖๖

๖๗

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

(๑๒) การตัด พับ หรือม้วนโลหะ
(๑๓) การกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป
โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครือ่ งยนต์ เครือ่ งกังหัน
และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครือ่ งยนต์ หรือเครือ่ งกังหัน
ดังกล่าว
โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครือ่ งจักร สาหรับใช้ในการ
กสิกรรมหรือการเลีย้ งสัตว์ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์
ของเครือ่ งจักรดังกล่าว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครือ่ งจักร ส่วนประกอบ หรืออุปกรณ์
ของเครือ่ งจักรสาหรับประดิษฐ์โลหะหรือไม้ อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครือ่ งจักรสาหรับโรงเลือ่ ย ไส
ทาเครือ่ งเรือนหรือทาไม้วีเนียร์
(๒) การทา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครือ่ งกลึง เครือ่ งคว้าน เครือ่ งเจาะ
เครือ่ งกัด (Milling Machines) เครือ่ งเจียน เครือ่ งตัด (Shearing
Machines) หรือเครือ่ งไส (Shaping Machines)

พาณิชยกรรมและ

ที่อยู่อาศัย

ที่อยู่อาศัย

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

หนาแน่นน้อย
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

ชนบทและเกษตรกรรม

ได้

โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

๑๒
ที่ดินประเภท
ลาดับที่

๖๘

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

(๓) การทา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครือ่ งเลือ่ ยตัดโลหะ
ด้วยเครือ่ งยนต์หรือเครือ่ งขัด
(๔) การทา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครือ่ งทุบโลหะ (Drop Forges or
Forging Machines)
(๕) การทา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครือ่ งรีดโลหะ เครือ่ งอัดโลหะ
หรือเครือ่ งดึงรีดโลหะ
(๖) การทา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครือ่ งดันรีด เครือ่ งทาให้หลอมละลาย
หรือเชื่อมโดยไม่ใช้ไฟฟ้า
(๗) การทา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมแบบ (Dies) หรือเครือ่ งจับ (Jigs)
สาหรับใช้กับเครือ่ งมือกล
(๘) การทาส่วนประกอบหรืออุปกรณ์สาหรับเครือ่ งจักรตาม (๑) ถึง (๗)
โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครือ่ งจักร
สาหรับอุตสาหกรรมกระดาษ เคมี อาหาร การปั่นทอ การพิมพ์
การผลิตซีเมนต์ หรือผลิตภัณฑ์ดินเหนียว การก่อสร้าง การทาเหมืองแร่
การเจาะหาปิโตรเลียม หรือการกลัน่ น้ามัน และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์
ของเครือ่ งจักรดังกล่าว

พาณิชยกรรมและ

ที่อยู่อาศัย

ที่อยู่อาศัย

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

หนาแน่นน้อย
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓
ได้
ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้

๑๓
ที่ดินประเภท
ลาดับที่

๖๙

๗๐

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครือ่ งคานวณ เครือ่ งทาบัญชี
เครือ่ งจักรสาหรับระบบบัตรเจาะ เครือ่ งจักรสาหรับใช้ในการคานวณ
ชนิดดิจิตัลหรือชนิดอนาล้อก หรือเครือ่ งอิเล็กทรอนิกส์สาหรับปฏิบัติ
กับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันหรืออุปกรณ์ (Digital or Analog Computers
or Associated Electronic Data Processing Equipment or Accessories)
เครือ่ งรวมราคาของขาย (Cash Registers) เครือ่ งพิมพ์ดีด เครือ่ งชั่ง
ซึ่งมิใช่เครือ่ งชั่งที่ใช้ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์ เครือ่ งอัดสาเนา
ซึ่งมิใช่เครือ่ งอัดสาเนาด้วยการถ่ายภาพ และรวมถึงส่วนประกอบ
หรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครือ่ งสูบน้า เครือ่ งอัดอากาศ
หรือก๊าซ เครือ่ งเป่าลม เครือ่ งปรับหรือถ่ายเทอากาศ เครือ่ งโปรยน้าดับไฟ
ตูเ้ ย็นหรือเครือ่ งประกอบตูเ้ ย็น เครือ่ งขายสินค้าอัตโนมัติ เครือ่ งล้าง ซัก
ซักแห้ง หรือรีดผ้า เครือ่ งเย็บ เครือ่ งส่งกาลังกล เครือ่ งยก ปั้นจั่น ลิฟต์
บันไดเลือ่ น รถบรรทุก รถแทรกเตอร์ รถพ่วงสาหรับใช้ในการอุตสาหกรรม
รถยกซ้อนของ (Stackers) เตาไฟหรือเตาอบสาหรับใช้ในการอุตสาหกรรม
หรือสาหรับใช้ในบ้านแต่ผลิตภัณฑ์นั้นต้องไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า และรวมถึง
ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

พาณิชยกรรมและ

ที่อยู่อาศัย

ที่อยู่อาศัย

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓
ได้

หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓
ได้

หนาแน่นน้อย
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓
ได้

โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓
ได้
ได้

ได้

ได้

ชนบทและเกษตรกรรม

ได้

๑๔
ที่ดินประเภท
ลาดับที่

๗๑

๗๒

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครือ่ งจักรหรือผลิตภัณฑ์
ที่ระบุไว้ในลาดับที่ ๗๐ เฉพาะที่ใช้ไฟฟ้า เครือ่ งยนต์ไฟฟ้า เครือ่ งกาเนิดไฟฟ้า
หม้อแปลงแรงไฟฟ้า เครือ่ งสับหรือบังคับไฟฟ้า เครือ่ งใช้สาหรับแผงไฟฟ้า
เครือ่ งเปลีย่ นทางไฟฟ้า เครือ่ งส่งหรือจาหน่ายไฟฟ้า เครือ่ งสาหรับใช้บังคับไฟฟ้า
หรือเครือ่ งเชื่อมไฟฟ้า
โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครือ่ งรับวิทยุ
เครือ่ งรับโทรทัศน์ เครือ่ งกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง เครือ่ งเล่นแผ่นเสียง
เครือ่ งบันทึกคาบอก เครือ่ งบันทึกเสียงด้วยเทป เครือ่ งเล่น
หรือเครือ่ งบันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน์) แผ่นเสียง เทปแม่เหล็กที่ได้บันทึกเสียงแล้ว
เครือ่ งโทรศัพท์หรือโทรเลขชนิดมีสายหรือไม่มีสาย เครือ่ งส่งวิทยุ
เครือ่ งส่งโทรทัศน์ เครือ่ งรับส่งสัญญาณหรือจับสัญญาณ เครือ่ งเรดาร์
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวกึ่งนาหรือตัวกึ่งนาชนิดไวที่เกี่ยวข้อง (Semi - Conductor or
Related Sensitive Semi - Conductor Devices) คาปาชิเตอร์
หรือคอนเดนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดคงที่หรือเปลีย่ นแปลงได้
(Fixed or Variable Electronic Capacitors or Condensers)
เครือ่ งหรือหลอดเรดิโอกราฟ เครือ่ งหรือหลอดฟลูโรสโคป
หรือเครือ่ งหรือหลอดเอกซเรย์ และรวมถึงการผลิตอุปกรณ์หรือ
ชิ้นส่วนสาหรับใช้กับเครือ่ งอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

พาณิชยกรรมและ

ที่อยู่อาศัย

ที่อยู่อาศัย

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓
ได้

หนาแน่นน้อย
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓
ได้

โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓
ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ชนบทและเกษตรกรรม

ได้

๑๕
ที่ดินประเภท
ลาดับที่

๗๓

๗๔

๗๕

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานผลิต ประกอบ หรือดัดแปลงเครือ่ งมือหรือเครือ่ งใช้ไฟฟ้า
ที่ไม่ได้ระบุไว้ในลาดับใด และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์
ดังกล่าว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้า อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทาหลอดไฟฟ้าหรือดวงโคมไฟฟ้า
(๒) การทาลวดหรือสายเคเบิลหุ้มฉนวน
(๓) การทาอุปกรณ์ติดตัง้ หรือเต้าเสียบหลอดไฟฟ้า (Fixtures or lamp
Sockets or Receptacles) สวิตซ์ไฟฟ้า ตัวต่อตัวนา (Conductor
Connectors) อุปกรณ์ที่ใช้กับสายไฟฟ้า หลอด หรือเครือ่ งประกอบ
สาหรับร้อยสายไฟฟ้า
(๔) การทาฉนวนหรือวัสดุที่เป็นฉนวนไฟฟ้าซึ่งมิใช่กระเบื้องเคลือบหรือแก้ว
(๕) การทาหม้อเก็บพลังงานไฟฟ้าหรือหม้อกาเนิดพลังงานไฟฟ้า
ชนิดน้าหรือชนิดแห้ง และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรือ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การต่อ ซ่อมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือในอู่ต่อเรือนอกจากเรือยาง
(๒) การทาชิ้นส่วนพิเศษสาหรับเรือหรือเครือ่ งยนต์เรือ

พาณิชยกรรมและ

ที่อยู่อาศัย

ที่อยู่อาศัย

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

หนาแน่นน้อย
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

ชนบทและเกษตรกรรม
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓
ได้

ได้
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้

ได้

ได้
ได้

ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

๑๖
ที่ดินประเภท
ลาดับที่

๗๗

๗๘

๘๐

๘๑

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับรถยนต์หรือรถพ่วง อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การสร้าง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลีย่ นแปลงสภาพรถยนต์หรือรถพ่วง
(๒) การทาชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สาหรับรถยนต์หรือรถพ่วง
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ
หรือจักรยานสองล้อ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การสร้าง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลีย่ นแปลงสภาพรถจักรยานยนต์
จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ
(๒) การทาชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สาหรับจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ
หรือจักรยานสองล้อ
โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมล้อเลือ่ นที่ขับเคลือ่ นด้วยแรงคน
หรือสัตว์ซึ่งมิใช่จักรยาน และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์
ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครือ่ งมือ เครือ่ งใช้ หรืออุปกรณ์
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การทา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครือ่ งมือหรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์
ที่ใช้ในห้องทดลองหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการชั่ง ตวง วัด หรือบังคับควบคุม

พาณิชยกรรมและ

ที่อยู่อาศัย

ที่อยู่อาศัย

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

หนาแน่นน้อย
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้

ชนบทและเกษตรกรรม

ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

๑๗
ที่ดินประเภท
ลาดับที่

๘๒

๘๓
๘๔

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

(๒) การทา ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครือ่ งไซโคลตรอน
เครือ่ งเบตาตรอน หรือเครือ่ งเร่งปรมาณู (Cyclotrons, Batatrons
or Accelerators)
(๓) การทาเครือ่ งมือ เครือ่ งใช้ หรืออุปกรณ์การแพทย์
โรงงานผลิตเครือ่ งมือหรือเครือ่ งใช้เกี่ยวกับนัยน์ตาหรือการวัดสายตา
เลนส์ เครือ่ งมือหรือเครือ่ งใช้ที่ใช้แสงเป็นอุปกรณ์ในการทางาน
หรือเครือ่ งอัดสาเนาด้วยการถ่ายภาพ
โรงงานผลิตหรือประกอบนาฬิกา เครือ่ งวัดเวลา หรือชิ้นส่วนของนาฬิกา
หรือเครือ่ งวัดเวลา
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร พลอย ทอง เงิน นาก หรืออัญมณี
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทาเครือ่ งประดับโดยใช้เพชร พลอย ไข่มุก ทองคา ทองขาว
เงิน นาก หรืออัญมณี
(๒) การทาเครือ่ งใช้ด้วยทองคา ทองขาว เงิน นาก หรือกะไหล่ทอง
หรือโลหะที่มีค่า
(๓) การตัด เจียระไน หรือขัดเพชร พลอย หรืออัญมณี
(๔) การเผาหรืออบพลอยหรืออัญมณีอื่น ๆ
(๕) การทาดวงตราหรือเหรียญตราของเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์หรือเหรียญอื่น

พาณิชยกรรมและ

ที่อยู่อาศัย

ที่อยู่อาศัย

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

หนาแน่นน้อย
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓
ได้

โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓
ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้
ได้
ได้

ชนบทและเกษตรกรรม

ได้

ได้

๑๘
ที่ดินประเภท
ลาดับที่

๘๕
๘๖

๘๗

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานผลิตหรือประกอบเครือ่ งดนตรี และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์
ของเครือ่ งดนตรีดังกล่าว
โรงงานผลิตหรือประกอบเครือ่ งมือหรือเครือ่ งใช้ในการกีฬา การบริหารร่างกาย
การเล่นบิลเลียด โบว์ลงิ่ หรือตกปลา และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์
ของเครือ่ งมือหรือเครือ่ งใช้ดังกล่าว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครือ่ งเล่น เครือ่ งมือ หรือเครือ่ งใช้
ที่มิได้ระบุไว้ในลาดับอื่น อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทาเครือ่ งเล่น
(๒) การทาเครือ่ งเขียนหรือเครือ่ งวาดภาพ
(๓) การทาเครือ่ งเพชรหรือพลอยหรือเครือ่ งประดับสาหรับการแสดง
(๔) การทาร่ม ไม้ถือขนนก ดอกไม้เทียม ซิป กระดุม ไม้กวาด แปรง
ตะเกียง โป๊ะตะเกียงหรือไฟฟ้า กล้องยาสูบหรือกล้องบุหรี่
ก้นกรองบุหรี่ หรือไฟแช็ก
(๕) การทาป้าย ตรา เครือ่ งหมาย ป้ายติดของ หรือเครือ่ งโฆษณาสินค้า
ตราโลหะหรือยาง แม่พิมพ์ลายฉลุ (Stencils)
(๖) การทาแหคลุมผม ช้องผม หรือผมปลอม
(๗) การทาผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ที่มิได้ระบุไว้ในลาดับใด

พาณิชยกรรมและ

ที่อยู่อาศัย

ที่อยู่อาศัย

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

หนาแน่นน้อย
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓
ได้

โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓
ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

ชนบทและเกษตรกรรม

๑๙
ที่ดินประเภท
ลาดับที่

๙๐
๙๑

๙๒
๙๓
๙๔
๙๕

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานจัดหาน้า ทาน้าให้บริสุทธิ์ หรือจาหน่ายน้าไปยังอาคาร
หรือโรงงานอุตสาหกรรม
โรงงานบรรจุสินค้าในภาชนะโดยไม่มีการผลิต อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การบรรจุสินค้าทั่วไป
โรงงานห้องเย็น
โรงงานซ่อมรองเท้าหรือเครือ่ งหนัง
โรงงานซ่อมเครือ่ งมือไฟฟ้าหรือเครือ่ งใช้ไฟฟ้าสาหรับใช้ในบ้าน
หรือใช้ประจาตัว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลือ่ นด้วยเครือ่ งยนต์ รถพ่วง
จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การซ่อมแซมยานที่ขับเคลือ่ นด้วยเครือ่ งยนต์หรือส่วนประกอบ
ของยานดังกล่าว
(๒) การซ่อมแซมรถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบ
ของยานดังกล่าว
(๓) การพ่นสีกันสนิมยานที่ขับเคลือ่ นด้วยเครือ่ งยนต์
(๔) การล้างหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลือ่ นด้วยเครือ่ งยนต์

พาณิชยกรรมและ

ที่อยู่อาศัย

ที่อยู่อาศัย

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓

หนาแน่นน้อย
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓
ได้

โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓
ได้

ได้

ได้
ได้
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้

ชนบทและเกษตรกรรม

ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

๒๐
ที่ดินประเภท
ลาดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๙๖

โรงงานซ่อมนาฬิกา เครือ่ งวัดเวลา หรือเครือ่ งประดับที่ทาด้วยเพชร
พลอย ทองคา ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี
๙๗ โรงงานซ่อมผลิตภัณฑ์ที่มิได้ระบุการซ่อมไว้ในลาดับใด
๙๘ โรงงานซักรีด ซักแห้ง ซักฟอก รีด อัด หรือย้อมผ้า เครือ่ งนุ่งห่ม พรม
หรือขนสัตว์
๑๐๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแต่งหรือเปลีย่ นแปลง
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์
โดยไม่มีการผลิต อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๓) การลงรักหรือการประดับตบแต่งด้วยแก้ว กระจก มุก ทอง หรืออัญมณี
๑๐๑ โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste Treatment Plant)
หมายเหตุ

พาณิชยกรรมและ

ที่อยู่อาศัย

ที่อยู่อาศัย

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓
ได้

หนาแน่นปานกลาง
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓
ได้

หนาแน่นน้อย
โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓
ได้

โรงงานจาพวกที่
๑
๒
๓
ได้

ชนบทและเกษตรกรรม

ได้

ได้

ได้

ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ลาดับที่
หมายถึง ลาดับที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
ได้
หมายถึง สามารถประกอบกิจการโรงงานได้ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
โรงงานจาพวกที่ หมายถึง จาพวกโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

ได้
ได้

ได้

รายการประกอบแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดนิ ตามที่ไดจําแนก
ประเภททายกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนระโนด จังหวัดสงขลา
พ.ศ. ๒๕๖๒
การใชประโยชนที่ดินใหเปนไปตามแผนผังแสดงการใชประโยชนที่ดินตามที่ไดจําแนกประเภท
ทายกฎกระทรวง ตามที่ไดกําหนดไวในขอ ๕ คือ
๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑.๑ ถึงหมายเลข ๑.๒๖ ที่กําหนดไวเปนสีเหลือง ใหเปนที่ดิน
ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย มีรายการดังตอไปนี้
๑.๑ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๖๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนไมปรากฏชื่อ
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๔๐๘
ดานใต
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๘ ฟากตะวันออก
๑.๒ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ข ๑
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๘ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ข ๑ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงชนบท สข. ๔๐๒๒ ฟากตะวันออก
๑.๓ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๑ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๘ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดคลองบานโคกทอง ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลทาบอน และถนนสาย ข ๒
ฟากตะวันออก
๑.๔ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ข ๑
ดานตะวันออก
จดทางหลวงชนบท สข. ๔๐๒๒ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ข ๑ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนน อบจ. สข. ๒๐๕๘ ฟากตะวันออก
๑.๕ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๑ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ข ๒ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดคลองบานโคกทอง ฝงเหนือ และโรงพยาบาลระโนด
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ก ๓ ฟากตะวันออก

๒
๑.๖ ดานเหนือ
จดคลองบานโคกทอง ฝงใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๘ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๘๓ ฟากเหนือ โรงเรียน
บานรับแพรก (คุรุราษฎรสงเคราะห) และโรงเรียนอนุบาลกิตติคุณ (ราษฎร)
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ข ๒ ฟากตะวันออก
๑.๗ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๑ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ก ๓ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดคลองบานโคกทอง ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดวัดหัวเค็ด โรงเรียนวัดหัวเค็ด และคลองระโนด ฝงตะวันออก
๑.๘ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงชนบท
สข. ๔๐๑๐
ดานตะวันออก
จดถนน อบจ. สข. ๒๐๕๘ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงชนบท สข. ๔๐๑๐ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนเลียบคลองชลประทาน ฟากตะวันออก
๑.๙ ดานเหนือ
จดคลองบานโคกทอง ฝงใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ข ๒ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๘๓ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ก ๓ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๙.๖ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน
๑.๑๐ ดานเหนือ
จดถนน อบจ. สข. ๒๐๕๘ ฟากใต และถนนสาย ข ๑ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดคลองระโนด ฝงตะวันตก
ดานใต
จดคลองระโนด ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนมหาดไทย ๒ ฟากตะวันออก
๑.๑๑ ดานเหนือ
จดคลองระโนด ฝงใต และคลองบานโคกทอง ฝงใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ก ๓ ฟากตะวันออก
ดานใต
จดทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๔๐๘๓ ฟากเหนื อ
และถนนราษฎรบํารุง ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดวัดมะขามเฒา
๑.๑๒ ดานเหนือ
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๔๐๘

๓
ดานใต
จดถนนคลองปากแตระ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๘ ฟากตะวันออก
๑.๑๓ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๘๓ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ข ๔ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ข ๓ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ก ๕ ฟากตะวันออก
๑.๑๔ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๘๓ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ก ๕ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ข ๓ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ก ๔ ฟากตะวันออก
๑.๑๕ ดานเหนือ
จดถนนราษฎรบาํ รุง ฟากใต ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๘๓
ฟากใต และสหกรณการเกษตรอําเภอระโนด
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ก ๔ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ข ๓ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ก ๒ ฟากตะวันออก
๑.๑๖ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงชนบท
สข. ๔๐๑๐
ดานตะวันออก
จดถนนเลียบคลองชลประทาน ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนทางหลวงชนบท สข. ๔๐๑๐ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดสํานักงานเกษตรอําเภอระโนด
๑.๑๗ ดานเหนือ
จดถนน อบจ. สข. ๒๐๕๘ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนมหาดไทย ๒ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนเทศบาล ๖ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนมหาดไทย ๑ ฟากตะวันออก
๑.๑๘ ดานเหนือ
จดทางหลวงชนบท สข. ๔๐๑๐ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนมหาดไทย ๑ ฟากตะวั น ตก และสํ า นั ก งาน
การไฟฟาสวนภูมิภาค อําเภอระโนด
ดานใต
จดถนนราษฎรบํารุง ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนมหาดไทย ๑
๑.๑๙ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนราษฎรบํารุง
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ก ๒ ฟากตะวันตก

๔
ดานใต
จดถนนสาย ข ๓ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสุคนธาภิรมย ฟากตะวันออก
๑.๒๐ ดานเหนือ
จดถนนคลองปากแตระ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๔๐๘
ดานใต
จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๘ ฟากตะวันออก
ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๘ บรรจบกับถนนสาย ข ๔ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๘ เปนระยะ ๑๐๐ เมตร
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๘ ฟากตะวันออก
๑.๒๑ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๓ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ข ๔ ฟากตะวันตกและฟากใต วัดตะพังหมอ
และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๘ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ข ๔
และเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ข ๓
ดานตะวันตก
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
๑.๒๒ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๓ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ข ๓
ดานตะวันตก
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
๑.๒๓ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๓ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ข ๓
ดานตะวันตก
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
๑.๒๔ ดานเหนือ
จดวั ด ราษฎร บํ า รุ ง และเส น ขนานระยะ ๒๐๐ เมตร
กับศูนยกลางถนนราษฎรบํารุง
ดานตะวันออก
จดถนนสุคนธาภิรมย ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ข ๓ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ก ๑ ฟากตะวันออก
๑.๒๕ ดานเหนือ
จดถนนราษฎรบํารุง ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ก ๑ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ข ๓ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ก ๑

๕
๑.๒๖ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๓ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ข ๓
ดานตะวันตก
จดเสนตั้งฉากกับถนนสาย ข ๓ ฟากใต ที่จุดซึ่งเปนระยะขนาน
๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ก ๑
๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๒.๑ ถึงหมายเลข ๒.๘ ที่กําหนดไวเปนสีสม ใหเปนที่ดิน
ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง มีรายการดังตอไปนี้
๒.๑ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๘๓ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ก ๖ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ก ๗ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ข ๔ ฟากตะวันออก
๒.๒ ดานเหนือ
จดคลองระโนด ฝงใต
ดานตะวันออก
จดวัดมะขามเฒา
ดานใต
จดถนนชายวารี ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนมหาดไทย ๒ ฟากตะวันออก
๒.๓ ดานเหนือ
จดถนนสาย ก ๗ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ก ๖ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ก ๘ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ข ๔ ฟากตะวันออก
๒.๔ ดานเหนือ
จดถนนเทศบาล ๖ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนมหาดไทย ๒ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนชายวารี ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนมหาดไทย ๑ ฟากตะวันออก
๒.๕ ดานเหนือ
จดถนนราษฎรบํารุง ฟากใต
ดานตะวันออก
จดโรงเรียนระโนด โรงเรียนบานระโนด และถนนสาย ก ๒
ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนราษฎรบํารุง
ดานตะวันตก
จดถนนสุคนธาภิรมย ฟากตะวันออก
๒.๖ ดานเหนือ
จดถนนสาย ก ๘ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๘ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ข ๔ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ก ๖ ฟากตะวันออก

๖
๒.๗ ดานเหนือ
จดถนนราษฎรบํารุง ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสุคนธาภิรมย ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนราษฎรบํารุง
ดานตะวันตก
จดวัดราษฎรบํารุง
๒.๘ ดานเหนือ
จดถนนสาย ก ๘ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสาย ก ๖ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ข ๔ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ข ๔ ฟากตะวันออก
๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๓.๑ ถึงหมายเลข ๓.๔ ที่กําหนดไวเปนสีแดง ใหเปนที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก มีรายการดังตอไปนี้
๓.๑ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๘๓ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๘ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ก ๗ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ก ๖ ฟากตะวันออก
๓.๒ ดานเหนือ
จดถนนสาย ก ๗ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๘ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสาย ก ๘ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสาย ก ๖ ฟากตะวันออก
๓.๓ ดานเหนือ
จดถนนชายวารี ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนชายวารี ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนราษฎรบํารุง ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนสุวรรณรังษี ฟากตะวันออก
๓.๔ ดานเหนือ
จดถนนชายวารี ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนสุวรรณรังษี ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนราษฎรบํารุง ฟากเหนือ และโรงเรียนบานระโนด
(ธัญเจริญ)
ดานตะวันตก
จดสํานักงานเทศบาลตําบลระโนด
๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๔.๑ ถึงหมายเลข ๔.๔๕ ที่กําหนดไวเปนสีเขียว ใหเปนที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม มีรายการดังตอไปนี้
๔.๑ ดานเหนือ
จดเขตผังเมืองรวมดานเหนือ ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางตําบลทาบอนกับตําบลคลองแดน

๗
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๘ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนน อบจ. สข. ๒๐๕๔ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดคลองแดน ฝงตะวันออก
๔.๒ ดานเหนือ
จดวัดหัวคุง
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑๐ เมตร กับชายฝงทะเล ฝงอาวไทย
ดานใต
จดวัดศาลาหลวงบน
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๘ ฟากตะวันออก
๔.๓ ดานเหนือ
จดถนน อบจ. สข ๒๐๕๔ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๔๐๘ ฟากตะวั น ตก
และโรงเรียนบานมาบบัว
ดานใต
จดถนน อบจ. สข ๒๐๕๖ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงชนบท สข. ๔๐๒๒ ฟากตะวันออก
๔.๔ ดานเหนือ
จดถนน อบจ. สข ๒๐๕๔ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงชนบท สข. ๔๐๒๒ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสายบานขี้นาก - หนองเตย ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดคลองระโนด ฝงตะวันออก
๔.๕ ดานเหนือ
จดถนน อบจ. สข. ๒๐๕๖ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๘ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนศาลาหลวงบน - ศาลาหลวงลาง ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงชนบท สข. ๔๐๒๒ ฟากตะวันออก
๔.๖ ดานเหนือ
จดถนนสายบานขี้นาก - หนองเตย ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนน อบจ. สข. ๒๐๕๗ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนเลียบคลองชลประทาน ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนน อบจ. สข. ๒๐๕๔ ฟากตะวันออก
๔.๗ ดานเหนือ
จดถนนสายบานขี้นาก - หนองเตย ฟากใต
ดานตะวันออก
จดคลองระโนด ฝงตะวันตก
ดานใต
จดถนนศาลาหลวงบน - ศาลาหลวงลาง ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนน อบจ. สข ๒๐๕๗ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๖.๒ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก
๔.๘ ดานเหนือ
จดวัดมงคลนิมิต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงชนบท สข. ๔๐๒๒ ฟากตะวันตก

๘
ดานใต
ดานตะวันตก

จดถนนศาลาหลวงบน - ศาลาหลวงลาง ฟากเหนือ
จดคลองระโนด ฝ ง ตะวั น ออก และศู น ย ก ารแพทย

ชุมชนศาลาหลวง
๔.๙ ดานเหนือ
จดเขตผังเมืองรวมดานเหนือ ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางตําบลบานใหมกับตําบลแดนสงวน
ดานตะวันออก
จดถนน อบจ. สข ๒๐๕๔ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนเลียบคลองชลประทาน ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดคลองศาลาธรรม ฝงตะวันออก
๔.๑๐ ดานเหนือ
จดคลองสงน้ําสายใหญ ฝงใต
ดานตะวันออก
จดถนน อบจ. สข. ๒๐๕๗ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนน อบจ. สข. ๒๐๕๗ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนน อบจ. สข. ๒๐๕๘ ฟากตะวันออก และวัดผักกูด
๔.๑๑ ดานเหนือ
จดคลองสงน้ําสายใหญ ฝงใต
ดานตะวันออก
จดถนน อบจ. สข ๒๐๕๘ ฟากตะวันตก โรงเรียนวัดผักกูด
และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลผักกูด
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนน อบจ.
สข. ๒๐๕๘
ดานตะวันตก
จดคลอง ๒ ขวา ฝงตะวันออก
๔.๑๒ ดานเหนือ
จดคลองสงน้ําสายใหญ ฝงใต
ดานตะวันออก
จดถนนเลียบคลองชลประทาน ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ ทางหลวงชนบท สข. ๔๐๑๐
ฟากตะวันออกและฟากเหนือ และวัดศาลาธรรม
ดานตะวันตก
จดคลองศาลาธรรม ฝงตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๙.๒ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน
๔.๑๓ ดานเหนือ
จดวัดศาลาหลวงลาง และถนนศาลาหลวงบน - ศาลาหลวงลาง
ฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๔๐๘ ฟากตะวั น ตก
สถานีไฟฟาแรงสูง การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย และโรงเรียนทาบอนมิตรภาพที่ ๙๐
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ข ๑
ดานตะวันตก
จดทางหลวงชนบท สข ๔๐๒๒ ฟากตะวันออก

๙
๔.๑๔ ดานเหนือ
จดโรงเรียนวัดศาลาหลวงบน
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑๐ เมตร กับชายฝงทะเล ฝงอาวไทย
และวัดอูตะเภา
ดานใต
จดคลองปากแตระ ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนไม ป รากฏชื่ อ ฟากตะวั น ออก ทางหลวงแผ น ดิ น
หมายเลข ๔๐๘ ฟากตะวันออก และวัดทาบอน
๔.๑๕ ดานเหนือ
จดถนนศาลาหลวงบน - ศาลาหลวงล า ง ฟากใต
และโรงเรียนวัดศาลาหลวงลาง
ดานตะวันออก
จดทางหลวงชนบท สข. ๔๐๒๒ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนน อบจ. สข ๒๐๕๗ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนน อบจ. สข ๒๐๕๗ ฟากตะวันออก
๔.๑๖ ดานเหนือ
จดถนน อบจ. สข ๒๐๕๗ ฟากใต คลองระโนด ฝงใต
และทางหลวงชนบท สข. ๔๐๒๒ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดโรงเรี ย นวั ด คลองเป ด ทางหลวงชนบท สข. ๔๐๒๒
ฟากตะวันตก และวัดคลองเปด
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ข ๑
ดานตะวันตก
จดถนน อบจ. สข ๒๐๕๘ ฟากตะวันออก
๔.๑๗ ดานเหนือ
จดทางหลวงชนบท สข. ๔๐๑๐ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงชนบท สข ๔๐๑๐ ฟากตะวันตก โรงเรียนวัดบานใหม
วัดบานใหม และถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดคลองระโนด ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสน ขนานระยะ ๑๐ เมตร กับ ริมฝงทะเลสาบสงขลา
ฝงตะวันออก และคลองศาลาธรรม ฝงตะวันตก
๔.๑๘ ดานเหนือ
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนเลียบคลองชลประทาน ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงชนบท
สข. ๔๐๑๐ สํานักงานเกษตรอําเภอระโนด และทางหลวงชนบท สข. ๔๐๑๐ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงชนบท สข. ๔๐๑๐ ฟากตะวันออก
๔.๑๙ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๘ ฟากตะวันออก
ดานตะวันออก
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ

๑๐
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๔๐๘ และเสนขนานระยะ ๖๕๐ เมตร กับศูนยกลางถนนไมปรากฏชื่อ
๔.๒๐ ดานเหนือ
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนคลองปากแตระ ฟากเหนือ ที่ทําการเทศบาลตําบลปากแตระ
และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลปากแตระ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๔๐๘
๔.๒๑ ดานเหนือ
จดทางหลวงชนบท สข. ๔๐๑๐ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนมหาดไทย ๑
และสํานักงานประปาอําเภอระโนด
ดานใต
จดคลองระโนด ฝงเหนือ วัดจาก และโรงเรียนวัดจาก
ดานตะวันตก
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
๔.๒๒ ดานเหนือ
จดวัดปากแตระ และคลองปากแตระ ฝงใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑๐ เมตร กับชายฝงทะเล ฝงอาวไทย
ดานใต
จดคลองพังยาง ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๘.๒๐ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน
๔.๒๓ ดานเหนือ
จดถนนคลองปากแตระ ฟากใต และโรงเรียนวัดปากแตระ
ดานตะวันออก
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๘ ฟากตะวันออก เสนตั้งฉาก
กับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๘ ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๘
บรรจบกับถนนสาย ข ๔ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๘
เปนระยะ ๑๐๐ เมตร และเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๘
๔.๒๔ ดานเหนือ
จดคลองระโนด ฝงใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนมหาดไทย ๑
และเสนขนานระยะ ๒๐๐ เมตร ศูนยกลางถนนสาย ก ๑
ดานใต
จดถนนสาย ข ๓ ฟากเหนือ ทางหลวงชนบท สข. ๔๐๐๙
ฟากตะวันออก และถนนราษฎรบํารุง ซอย ๘ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๕.๔ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน บริเวณหมายเลข ๖.๑๙
ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก และบริเวณหมายเลข ๘.๑๗ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน

๑๑
๔.๒๕ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ข ๓
เสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนสาย ข ๔ ถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตกและฟากใต
และโรงเรียนวัดตระพังหมอ
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๘ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนน อบจ. สข. ๓๐๕๓ ฟากเหนือและฟากตะวันตก
และถนนไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
๔.๒๖ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๓ ฟากใต เสนตั้งฉากกับถนนสาย ข ๓
ฟากใต ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนสาย ข ๓ บรรจบกับถนนสาย ก ๑ ไปทางทิศตะวันตกเฉี ยงใต
ตามแนวถนนสาย ข ๓ เปนระยะ ๒๐๐ เมตร และเสนขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนยกลาง
ถนนสาย ข ๓
ดานตะวันออก
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๙.๑๖ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน
๔.๒๗ ดานเหนือ
จดคลองระโนด ฝงใต
ดานตะวันออก
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางอําเภอระโนดกับอําเภอกระแสสินธุ
ดานตะวันตก
จดเสน ขนานระยะ ๑๐ เมตร กับ ริม ฝงทะเลสาบสงขลา
ฝงตะวันออก
๔.๒๘ ดานเหนือ
จดถนนราษฎรบํารุง ซอย ๘ ฟากใต และโรงเรียนระโนดวิทยา
ดานตะวันออก
จดทางหลวงชนบท สข. ๔๐๐๙ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดคลองมหากาฬ ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
๔.๒๙ ดานเหนือ
จดถนนสาย ข ๓ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดคลองโภคา ฝงตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงชนบท สข. ๓๐๒๑ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงชนบท สข. ๔๐๐๙ ฟากตะวันออก โรงเรียน
บานมหาการเฉียงพง และวัดเฉียงพง

๑๒
๔.๓๐ ดานเหนือ
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนบานหนาทอง ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๘ ฟากตะวันออก
๔.๓๑ ดานเหนือ
จดถนน อบจ. สข. ๓๐๕๓ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๘ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนวัดหัวถิน ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนน อบจ. สข. ๓๐๕๓ ฟากตะวันออก
๔.๓๒ ดานเหนือ
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนน อบจ. สข ๓๐๕๓ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงชนบท สข. ๓๐๒๑ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
๔.๓๓ ดานเหนือ
จดวั ด หั ว ถิ น โรงเรี ย นไทยรั ฐ วิ ท ยา ๓๗ (วั ด หั ว ถิ น )
และถนนวัดหัวถิน ฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๘ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนบานโพธิ์ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนน อบจ. สข. ๓๐๕๓ ฟากตะวันออก
๔.๓๔ ดานเหนือ
จดถนนบ า นหน า ทอง ฟากใต ที่ ทํ า การองค ก ารบริ ห าร
สวนตําบลระวะ และโรงเรียนบานหนาทอง
ดานตะวันออก
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนเถรแกว - พังเดือ ฟากเหนือ และโรงเรียนวัดเถรแกว
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๘ ฟากตะวันออก
๔.๓๕ ดานเหนือ
จดถนนบานโพธิ์ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๘ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนสามี ฟากเหนือ โรงเรียนวัดสามี และวัดสามี
ดานตะวันตก
จดถนน อบจ. สข. ๓๐๕๓ ฟากตะวันออก
๔.๓๖ ดานเหนือ
จดทางหลวงชนบท สข. ๓๐๒๑ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนน อบจ. สข. ๓๐๕๓ ฟากตะวันตก ศูนยการแพทย
ชุมชนตําบลพังยาง และวัดพังยาง
ดานใต
จดคลองพังยาง ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดคลองพลเอกอาทิตย กําลังเอก ฝงตะวันออก

๑๓
๔.๓๗ ดานเหนือ
จดถนนเถรแกว - พังเดือ ฟากใต และวัดเถรแกว
ดานตะวันออก
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก และวัดหัวระวะ
ดานใต
จดถนนชายเคือง - บานระวะ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๔๐๘ ฟากตะวั น ออก
และศูนยการแพทยชุมชนวัดเบิก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๘.๒๗ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน
๔.๓๘ ดานเหนือ
จดทางหลวงชนบท สข. ๓๐๒๑ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดคลองพลเอกอาทิตย กําลังเอก ฝงตะวันตก
ดานใต
จดเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางอําเภอระโนดกับอําเภอกระแสสินธุ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงชนบท สข. ๔๐๐๙ ฟากตะวันออก
๔.๓๙ ดานเหนือ
จดถนนสามี ฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๘ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดถนนวัดพังยาง ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดถนน อบจ. สข. ๓๐๕๓ ฟากตะวันออก วัดดอกสรอย
และที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลพังยาง
๔.๔๐ ดานเหนือ
จดคลองมหากาฬ ฝงใต โรงเรียนวัดมหาการ และวัดมหาการ
ดานตะวันออก
จดทางหลวงชนบท สข. ๔๐๐๙ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางอําเภอระโนดกับอําเภอกระแสสินธุ
ดานตะวันตก
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
๔.๔๑ ดานเหนือ
จดคลองพังยาง ฝงใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑๐ เมตร กับชายฝงทะเล ฝงอาวไทย
ดานใต
จดเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเขตเทศบาลตําบลบอตรุ
ระหวางหลักเขตที่ ๒ กับหลักเขตที่ ๑
ดานตะวันตก
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
๔.๔๒ ดานเหนือ
จดถนนชายเคือง - บานระวะ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก โรงเรียนวัดแจง และวัดแจง
ดานใต
จดถนน อบจ. สายวัดพังตรี ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๘ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๖.๒๘ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก และบริเวณ
หมายเลข ๘.๒๙ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน

๑๔
๔.๔๓ ดานเหนือ
จดถนนวัดพังยาง ฟากใต และโรงเรียนวัดพังยาง
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๘ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางตําบลพังยางกับตําบลวัดสน
ดานตะวันตก
จดถนน อบจ. สข. ๓๐๕๓ ฟากตะวันออก โรงเรียนวัดหนาเมือง
และวัดหนาเมือง
๔.๔๔ ดานเหนือ
จดคลองพังยาง ฝงใต
ดานตะวันออก
จดถนน อบจ. สข. ๓๐๕๓ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางตําบลพังยางกับตําบลวัดสน
ดานตะวันตก
จดคลองพลเอกอาทิตย กําลังเอก ฝงตะวันออก
๔.๔๕ ดานเหนือ
จดถนน อบจ. สข. สายวั ด พั ง ตรี ฟากใต วั ด พั ง ตรี
และโรงเรียนวัดพังตรี
ดานตะวันออก
จดถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเขตเทศบาลตําบลบอตรุ
ระหวางหลักเขตที่ ๒ กับหลักเขตที่ ๑
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๘ ฟากตะวันออก
ทั้ง นี้ ยกเวน บริเ วณหมายเลข ๘.๓๓ ที่กํา หนดไว เป น สีเ ทาออน และบริ เวณ
หมายเลข ๙.๒๑ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน
๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๕.๑ ถึงหมายเลข ๕.๔ กําหนดไวเปนสีเขียวออน ใหเปนที่ดิน
ประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม มีรายการดังตอไปนี้
๕.๑ ที่ดินในระยะขนาน ๑๐ เมตร กับชายฝงทะเลอาวไทย
๕.๒ ที่ดินในระยะขนาน ๑๐ เมตร กับชายฝงทะเลสาบสงขลา
๕.๓ สวนสาธารณะเทศบาลตําบลระโนด
๕.๔ สวนบูรพาจารย
๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๖.๑ ถึงหมายเลข ๖.๓๑ กําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก ใหเปนที่ดิน
ประเภทสถาบันการศึกษา มีรายการดังตอไปนี้
๖.๑ โรงเรียนบานมาบบัว
๖.๒ โรงเรียนบานขี้นาก (ศรีธรรมวัฒนราษฎรอนุกูล)
๖.๓ โรงเรียนวัดศาลาหลวงบน
๖.๔ โรงเรียนวัดศาลาหลวงลาง

๑๕
๖.๕ โรงเรียนวัดผักกูด
๖.๖ โรงเรียนวัดคลองเปด
๖.๗ โรงเรียนทาบอนมิตรภาพที่ ๙๐
๖.๘ โรงเรียนวัดหัววัง
๖.๙ โรงเรียนวัดบานใหม
๖.๑๐ โรงเรียนบานรับแพรก (คุรุราษฎรสงเคราะห)
๖.๑๑ โรงเรียนอนุบาลกิตติคุณ (ราษฎร)
๖.๑๒ โรงเรียนวัดหัวเค็ด
๖.๑๓ โรงเรียนระโนด
๖.๑๔ โรงเรียนวัดปากแตระ
๖.๑๕ โรงเรียนบานระโนด (ธัญเจริญ)
๖.๑๖ โรงเรียนบานระโนด
๖.๑๗ โรงเรียนวัดจาก
๖.๑๘ โรงเรียนวัดตะพังหมอ
๖.๑๙ โรงเรียนวัดระโนด
๖.๒๐ โรงเรียนระโนดวิทยา
๖.๒๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๗ (วัดหัวถิน)
๖.๒๒ โรงเรียนบานหนาทอง
๖.๒๓ โรงเรียนบานมหาการเฉียงพง
๖.๒๔ โรงเรียนวัดเถรแกว
๖.๒๕ โรงเรียนมหาการ
๖.๒๖ โรงเรียนวัดสามี
๖.๒๗ โรงเรียนวัดแจง
๖.๒๘ โรงเรียนวัดใหญ
๖.๒๙ โรงเรียนวัดพังยาง
๖.๓๐ โรงเรียนวัดหนาเมือง
๖.๓๑ โรงเรียนวัดพังตรี
๗. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๗.๑ และหมายเลข ๗.๒ ที่กําหนดไวเปนสีฟา ใหเปนที่ดิน
ประเภทที่โลงเพื่อรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม มีรายการดังตอไปนี้
๗.๑ ดานเหนือ
จดเขตผังเมืองรวมดานเหนือ ซึ่งเปนเสนตั้งฉากกั บชายฝงทะเล
ฝงอาวไทย ที่จุดซึ่งเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลทาบอนกับตําบลคลองแดน บรรจบกับชายฝงทะเล
ฝงอาวไทย

๑๖
ดานตะวันออก
จดเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก ซึ่งเปนเสน ขนานระยะ
๑,๐๐๐ เมตร กับชายฝงทะเล ฝงอาวไทย
ดานใต
จดเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเส นตั้งฉากกั บชายฝ งทะเล
ฝงอาวไทย ที่จุดซึ่งเปนเขตเทศบาลตําบลบอตรุ
ดานตะวันตก
จดชายฝงทะเล ฝงอาวไทย
๗.๒ ดานเหนือ
จดเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางตําบลบานใหมกับตําบลตะเครียะ
ดานตะวันออก
จดทะเลสาบสงขลา ฝงตะวันออก
ดานใต
จดเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางอําเภอระโนดกับอําเภอกระแสสินธุ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับริมชายฝงทะเลสาบสงขลา
ฝงตะวันออก
๘. ที่ดินบริเวณหมายเลข ๘.๑ ถึงหมายเลข ๘.๓๓ ที่กําหนดไวเปนสีเทาออน ใหเปนที่ดิน
ประเภทสถาบันศาสนา มีรายการดังตอไปนี้
๘.๑ วัดหัวคุง
๘.๒ วัดมงคลนิมิต
๘.๓ วัดศาลาหลวงบน
๘.๔ วัดศาลาหลวงลาง
๘.๕ วัดผักกูด
๘.๖ วัดทาบอน
๘.๗ วัดคลองเปด
๘.๘ วัดศาลาธรรม
๘.๙ วัดหัววัง
๘.๑๐ วัดบานใหม
๘.๑๑ วัดอูตะเภา
๘.๑๒ วัดหัวเค็ด
๘.๑๓ วัดมะขามเฒา
๘.๑๔ วัดปากแตระ
๘.๑๕ วัดราษฎรบํารุง
๘.๑๖ วัดจาก
๘.๑๗ วัดระโนด

๑๗
๘.๑๘ วัดตะพังหมอ
๘.๑๙ วัดเฉียงพง
๘.๒๐ สํานักสงฆหัวเกาะชาง
๘.๒๑ วัดหัวถิน
๘.๒๒ วัดเถรแกว
๘.๒๓ วัดสามี
๘.๒๔ วัดมหาการ
๘.๒๕ วัดหัวระวะ
๘.๒๖ วัดดอกสรอย
๘.๒๗ วัดเบิก
๘.๒๘ วัดแจง
๘.๒๙ วัดใหญ
๘.๓๐ วัดพังยาง
๘.๓๑ วัดหนาเมือง
๘.๓๒ วัดพังตรี
๘.๓๓ วัดมะพราว
๙. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๙.๑ ถึงหมายเลข ๙.๒๑ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําเงิน ใหเปนที่ดิน
ประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ มีรายการดังตอไปนี้
๙.๑ ศูนยการแพทยชุมชนศาลาหลวง
๙.๒ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลบานใหม
๙.๓ สถานีไฟฟาแรงสูง การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
๙.๔ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลผักกูด
๙.๕ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลทาบอน
๙.๖ โรงพยาบาลระโนด
๙.๗ สหกรณการเกษตรอําเภอระโนด
๙.๘ สํานักงานเกษตรอําเภอระโนด
๙.๙ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลระโนด
๙.๑๐ ที่ทําการเทศบาลตําบลปากแตระ
๙.๑๑ สํานักงานไฟฟาสวนภูมิภาค อําเภอระโนด
๙.๑๒ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลปากแตระ
๙.๑๓ สํานักงานเทศบาลตําบลระโนด

๑๘
๙.๑๔
๙.๑๕
๙.๑๖
๙.๑๗
๙.๑๘
๙.๑๙
๙.๒๐
๙.๒๑

สํานักงานประปาอําเภอระโนด
ที่ทําการไปรษณีย
ที่วาการอําเภอระโนด
ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลระวะ
ศูนยการแพทยชุมชนตําบลพังยาง
ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลพังยาง
ศูนยการแพทยชุมชนวัดเบิก
ศูนยการแพทยชุมชนวัดมะพราว

รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสงทายกฎกระทรวง
ใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนระโนด จังหวัดสงขลา
พ.ศ. ๒๕๖๒
ถนนตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง แบงออกเปน ๒ ขนาด คือ
๑. ถนนแบบ ก ขนาดเขตทาง ๑๖.๐๐ เมตร จํานวน ๘ สาย ดังนี้
ถนนสาย ก ๑ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนราษฎรบํารุง ซอย ๑
เริ่มตนจากถนนสุคนธาภิรมย ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ
(ถนนสาย ข ๓)
ถนนสาย ก ๒ เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง เริ่มตนจากถนนสุคนธาภิรมย
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ (ถนนสาย ข ๓)
ถนนสาย ก ๓ เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง และถนนโครงการ
กําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๘๓ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๑๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๒๑๐ เมตร
จนบรรจบกับถนนสาย ข ๑ ที่บริเวณหางจากถนนสาย ข ๑ บรรจบกับทางหลวงชนบท สข. ๔๐๒๒
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนสาย ข ๑ ระยะประมาณ ๖๒๐ เมตร
ถนนสาย ก ๔ เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง เริ่มตนจากทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๔๐๘๓ ไปทางทิศ ตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับถนนไมป รากฏชื่อ
(ถนนสาย ข ๓)
ถนนสาย ก ๕ เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง เริ่มตนจากทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๔๐๘๓ ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉีย งใตต ามแนวถนนเดิ ม ระยะประมาณ ๗๕๐ เมตร
จนบรรจบกับถนนสาย ข ๓ ที่บริเวณหางจากถนนสาย ข ๓ บรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ (ถนนสาย ก ๔)
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนสาย ข ๒ ระยะประมาณ ๗๐๐ เมตร
ถนนสาย ก ๖ เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง เริ่มตนจากทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๔๐๘๓ ไปทางทิศตะวัน ออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๑,๒๓๐ เมตร
จนบรรจบกับถนนสาย ข ๔
ถนนสาย ก ๗ เปน ถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม และถนนเดิมไมป รากฏชื่อ
กําหนดใหขยายเขตทาง เริ่มตนจากถนนสาย ข ๔ ที่บริเวณหางจากถนนสาย ข ๔ บรรจบกับทางหลวงแผนดิน

๒
หมายเลข ๔๐๘๓ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนสาย ข ๔ ระยะประมาณ ๔๗๐ เมตร
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๓๑๐ เมตร บรรจบกับถนนเดิม ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๘
ถนนสาย ก ๘ เปน ถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม และถนนเดิมไมป รากฏชื่อ
กําหนดใหขยายเขตทาง เริ่มตนจากถนนสาย ข ๔ ที่บริเวณหางจากถนนสาย ข ๔ บรรจบกับ
ทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๔๐๘๓ ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งใต ต ามแนวถนนสาย ข ๓
ระยะประมาณ ๗๙๐ เมตร ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ระยะประมาณ ๓๐๐ เมตร
บรรจบกับถนนเดิม ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม จนบรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๔๐๘
๒. ถนนแบบ ข ขนาดเขตทาง ๒๐.๐๐ เมตร จํานวน ๔ สาย ดังนี้
ถนนสาย ข ๑ เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง และถนนโครงการ
กํ า หนดให ก อ สร า งใหม เริ่ ม ต น จากถนน อบจ สข. ๒๐๕๘ ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
ตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๑๓๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๙๐๐ เมตร
บรรจบกับถนนสาย ก ๓ ที่บริเวณหางจากถนนสาย ก ๓ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๘๓
ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ ตามแนวถนนสาย ก ๓ ระยะประมาณ ๓๗๐ เมตร ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๖๒๐ เมตร ตัดกับทางหลวงชนบท สข. ๔๐๒๒ (ถนนสาย ข ๒)
ที่บ ริเ วณห างจากทางหลวงชนบท สข. ๔๐๒๒ (ถนนสาย ข ๒) บรรจบกับ ทางหลวงแผน ดิ น
หมายเลข ๔๐๘๓ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงชนบท สข. ๔๐๒๒ (ถนนสาย ข ๒)
ระยะประมาณ ๔๐๐ เมตร ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ระยะประมาณ ๑,๕๐๐ เมตร
จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๘ ที่บริเวณหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๘
บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๘ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๔๐๘ ระยะประมาณ ๖๓๐ เมตร
ถนนสาย ข ๒ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ทางหลวงชนบท สข. ๔๐๒๒
เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๘๓ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๔๐๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ข ๑
ถนนสาย ข ๓ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ทางหลวงขนบท สข. ๔๐๐๙
และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากถนนไมปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามแนวถนนเดิมจนสุดถนน ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ระยะประมาณ ๗๐๐ เมตร บรรจบถนนไมปรากฏชื่อ

๓
(ถนนสาย ก ๕) ที่บริเวณหางจากถนนไมปรากฏชื่อ (ถนนสาย ก ๕) บรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๔๐๘๓ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ (ถนนสาย ก ๕) ระยะประมาณ
๗๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ระยะประมาณ ๘๘๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ข ๔
ที่บริเวณหางจากถนนสาย ข ๔ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๘๓ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
ตามแนวถนนสาย ข ๔ ระยะประมาณ ๘๐๐ เมตร
ถนนสาย ข ๔ เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๔๐๘๓ ที่บริเวณหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๘๓ บรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๔๐๘ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๘๓ ระยะประมาณ
๕๕๐ เมตร ไปทางทิศ ตะวั น ออกเฉี ย งใต ระยะประมาณ ๔๗๐ เมตร ตั ด กับ ถนนสาย ก ๗
ที่บริเวณหางจากถนนสาย ก ๗ บรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ระยะประมาณ
๓๑๐ เมตร ไปทางทิศตะวั น ออกเฉียงใต ระยะประมาณ ๓๒๐ เมตร บรรจบถนนสาย ก ๘
ที่บริเวณหางจากถนนสาย ก ๘ บรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ระยะประมาณ
๓๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ระยะประมาณ ๖๕๐ เมตร บรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ
(ถนนสาย ก ๖) ที่บริเวณหางจากถนนไมปรากฏชื่อ (ถนนสาย ก ๖) บรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ
(ถนนสาย ก ๘) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ (ถนนสาย ก ๖) ระยะประมาณ
๔๒๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๓๗๐ เมตร จนบรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๔๐๘ ที่บริเวณหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๘ บรรจบกับถนนคลองปากแตระ
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔๐๘ ระยะประมาณ ๓๐๐ เมตร

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๒๑ ก

หนา้ ๘๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่สมควรกาหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
ในท้องที่ตาบลท่ าบอน ตาบลบ้ านใหม่ ตาบลระโนด ตาบลปากแตระ ตาบลระวะ และตาบลพั ง ยาง
อาเภอระโนด จังหวัดสงขลา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา และการดารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้อง
หรื อ ชนบท ในด้ า นการใช้ ป ระโยชน์ ใ นทรั พ ย์ สิ น การคมนาคมและการขนส่ ง การสาธารณู ป โภค
บริการสาธารณะและสภาพแวดล้อม ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง และโดยที่มาตรา ๒๖
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ บัญญัติว่า การใช้บังคับผังเมืองรวมให้กระทาโดยกฎกระทรวง จึงจาเป็นต้องออก
กฎกระทรวงนี้

